
STORYBOARD & SCRIPT

Je gaat een storyboard maken over een bestaand reclame-filmpje van Volvo. Je kijkt daarom eerst naar 
de volgende video: https://youtu.be/hTjLmHXoNNw

Heb je de video bekeken?
Beantwoord alle vragen, je moet er 5/5 goed hebben beantwoord.
Maak een screenshot (CMD+Shift+4) van de goed beantwoorde vragen en lever deze in.

LEERDOELEN

- Een storyboard maken voor een AV productie
- Een script maken voor een AV productie
- Diverse AV producties kunnen omschrijven
- Verschillende camerastandpunten kunnen benoemen

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht: 
- Screenshot van de 5 vragen
- Foto’s van het storyboard
- Uitgeschreven script

STAP 1

Bekijk de volgende instructie goed: https://youtu.be/gR38eZNWYko

Vraag en de docent de storyboard hand-out. Je gaat nu de reclame van Volvo overzetten in een 
storyboard, je werkt nu eigenlijk achtersevoren! Het hoeft niet netjes, maar wel duidelijk. Benoem 
ook de camerastandpunt van het shot, deze vind je allemaal hier.

MAAK VAN IEDERE PAGINA EEN FOTO. DEZE LEVER JE IN!

LEVER HET SCRIPT IN, VERGEET NIET JE NAAM ER IN TE ZETTEN.

STAP 2 - STORYBOARD

Bekijk de volgende instructie goed: https://youtu.be/kLPpUCo2fQo

Je gaat naast jouw storyboard ook een script schrijven, dit doe je in word. Dit script kan uitgebreid 
maar ook kort. De volgende dingen komen terug in jouw script:

STAP 3 - SCRIPT

Je gaat in deze opdracht aan de slag met het maken van een storyboard en het schrijven van een 
script. Op alle blauw gekleurde woorden/linkjes kun je klikken, dit brengt je naar de uitleg. Tot slot 
maak je ook een minitoets over het gemaakte onderdeel.

DE OPDRACHT

Wat de acteur zegt Wat er gebeurd wanneer de acteur iets zegt

Grote gebeurtenissen zoals op het 
einde van de video

De tekst die in beeld staat en wanneer

Tijd: 6 uur
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BEELD BEWERKEN
LEERDOELEN

- Kleur van beeld bewerken
- Het verschil tussen een .PSD en .JPEG bestand begrijpen
- Verschillende camerastandpunten kunnen benoemen

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- 4 bewerkte afbeeldingen als .PSD en JPG in .ZIP
- 10 afbeeldingen vanuit vogelperspectief in .ZIP
- Screenshot van de vragen goed beantwoord

In deze opdracht ga je aan de slag met Photoshop, je gaat leren hoe je kleur veranderd in 
Photoshop. Download eerst de bestanden, je kan het .zip bestand uitpakken.

DE OPDRACHT

Je gaat een aantal beelden bewerken voor Volvo. Bekijk eerst het volgende video-tutorial helemaal, 
doe vervolgens mee: https://youtu.be/KgPNBFfjTbk

Heb je de video bekeken?
Verander de kleur van de andere afbeeldingen volgens de instructies.

STAP 1

Je hebt nu een aantal afbeeldingen veranderd van kleur. Kijk nog eens goed naar de afbeelding 
“Ice.jpeg”. Dit filmfragment is geschoten vanuit een vogelperspectief. In een vogelperspectief kijk je 
in feite neer op iets of iemand. Ideaal om bijvoorbeeld machtsverhoudingen weer te geven! 

Zoek 10 afbeeldingen op vanuit vogelperspectief, deze zet je om naar Zwart/Wit.

INLEVEREN: 10 AFBEELDINGEN ALS .JPEG, ALS EEN .ZIP BESTAND.

STAP 2

Beantwoord alle vragen, je moet er 10/10 goed hebben beantwoord.
Maak een screenshot (CMD+Shift+4) van de goed beantwoorde vragen en lever deze in.

STAP 3

Ice.jpeg - De berg maak je donkerblauw Geel.png - De gele auto maak je blauw

Volvo_man.jpeg - De rode muur maak je 
paars

Volvo_man.jpeg - De groene jas van de 
man maak je geel.

Bekijk de video, hoe maak je een .ZIP bestand: https://youtu.be/o-k-o7hLvVw

INLEVEREN: 4 AFBEELDINGEN ALS .PSD EN ALS .JPEG, ALS EEN .ZIP BESTAND.

Tijd: 3 uur
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VAN CONCEPT NAAR BEELD
LEERDOELEN

- Beeld bewerken
- Het verschil tussen een .PSD en .JPEG bestand begrijpen
- Een concept bedenken en uitwerken

ONDERDELEN DIE JE INLEVERT

Het volgende wordt ingeleverd in deze opdracht:
- Document met gekozen thema en ingevulde vragen.
- 5x Foto’s als .JPG bestand in een .ZIP

In deze opdracht ga je aan de slag met een thema voor een fotoreportage. In het volgende document 
vind je verschillende thema’s waaruit je kunt kiezen, je mag ook je eigen thema bedenken.

Klik hier om het document te downloaden en vul in

DE OPDRACHT

Je hebt nu een thema gekozen en een aantal dingen bedacht. Je gaat nu voor jouw thema foto’s 
maken. Maak er zo veel mogelijk, uiteindelijk selecteer je de beste 5 foto’s.

STAP 1

Je hebt nu de foto’s gemaakt, deze ga je nu in Photoshop bewerken. Je hebt voor deze opdrachten 
ook de volgende bestanden nodig: Klik hier om de bestanden te downloaden. 

Volg het video-tutorial en doe mee met jouw eigen beeld: https://youtu.be/iaY74ODYWwI

INLEVEREN: 5 BEWERKTE AFBEELDINGEN ALS .JPEG, ALS EEN .ZIP BESTAND.

STAP 2
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